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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО 

ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен ак-
туар на лицето Ристо Бајатов со адреса на живеење на ул. 
„Цандо Кожинков“ бр. 29, Неготино.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои 
имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно 
член 5 од Правилникот за потребната документација за доби-
вање на дозвола за работа како овластен актуар, го води 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 

3.Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.”

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-910 Совет на експерти
25 ноември 2013 година Претседател,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
__________

4363.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со 
член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - 
пречистен текст  (“Службен весник на Република Македо-
нија”бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 45/2012), Одлука 
на Уставен суд бр. 130/2011 (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд 
бр.122/2011 (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011(“Службен 
весник на Република Македонија” бр.23/2013) и член 2 и 4 од 
Правилникот за потребната документација за добивање на 
дозвола за работа како овластен акутар (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 119/2011), Агенцијата за суперви-
зија на осигурување донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО 

ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар 
на лицето Слаѓана Миљковиќ  со адреса на живеење на ул. 
„Јорго Османо“  бр. 22, Битола.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои 
имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно 
член 5 од Правилникот за потребната документација за доби-
вање на дозвола за работа како овластен актуар, го води 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 

3.Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.”

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-967 Совет на експерти
25 ноември 2013 година Претседател,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.

4364.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со 
член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - 
пречистен текст  (“Службен весник на Република Македо-
нија”бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 45/2012), Одлука 
на Уставен суд бр. 130/2011 (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд 
бр.122/2011 (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011(“Службен 
весник на Република Македонија” бр.23/2013) и член 2 и 4 од 
Правилникот за потребната документација за добивање на 
дозвола за работа како овластен акутар (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 119/2011), Агенцијата за суперви-
зија на осигурување донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО 

ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар 
на лицето Билјана Стамеска со адреса на живеење на ул. 
„Ѓорче Петров“ бр. 12/1-4, Скопје.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои 
имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно 
член 5 од Правилникот за потребната документација за доби-
вање на дозвола за работа како овластен актуар, го води 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 

3.Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.”

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-977 Совет на експерти
25 ноември 2013 година Претседател,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА

4365.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на плати-
те во Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12 и 145/12), Министерството 
за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 
2013 година, во однос на месец октомври 2013 година, е по-
ниска за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец ноември 2013, во однос на 
месец октомври 2013 година, работодавачите од членот 3 став 1 
од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја 
вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

            Министер, 
Диме Спасов, с.р.

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk
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 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
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